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KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

 

Międzynarodowa wystawa dla branży rolniczej Agriteq 2015, 10-12 listopada 2015 r., Katar 
 

 
więcej 

 

Giełda kooperacyjna dla podwykonawców z branży metalowej, maszynowej, elektromaszynowej i samochodowej – Elmia 
Subcontractor, 10 – 13.11.2015r., Jönköping  
 

więcej 

 

Giełda kooperacyjna dla branży medycznej na targach MEDICA, 17-19.11.2015 r., Dusseldorf 
 

więcej 

Giełda kooperacyjna dla branży stalowej, chemicznej i morskiej, 19.11.2015 r., Szczecin więcej 
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Bezpłatne szkolenia z cyklu „Fundusze Europejskie – jakie to proste„ 

więcej 

 
Giełda Kooperacyjna dla firm w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 13-14.10.2015, Katowice 
 

więcej 

      informacje 
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      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Firma z Południowej Korei produkująca męskie i damskie zegarki poszukuje agentów lub dystrybutorów z doświadczeniem w branży modowej. BOKR20150817001 

Czeska firma poszukuje dystrybutorów siedzeń, trybun w Europie. Produkty firmy wytwarzane są jedynie z najwyższej jakości materiałów. Firma 
posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Firma poszukuje partnera z podstawową wiedzą techniczną posiadającego rozeznanie w 
lokalnym rynku. 

 
BOCZ20150525001 

 

Brytyjski agent handlujący dodatkiem używanym w instalacjach centralnego ogrzewania pragnie wejść na nowe rynki zbytu poprzez współpracę z 
lokalnymi agentami i dystrybutorami. Produkt, dodany do instalacji mokrego systemu ogrzewania poprawia jego wydajność o 15%. 
 

BOUK20150730002 

Niezależny czeski producent i projektant wyrobów tekstylnych, zajmujący się ręcznie produkowanymi produktami do wyposażenia wnętrz - 
poduszkami dla dorosłych i dzieci - poszukuje agentów i dystrybutorów. 
 

BOCZ20150421001 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji sprzętu do utrzymywania czystości, barier sanitarnych oraz kołowrotków przy wejściach poszukuje 
zagranicznych dystrybutorów.  
 

BOTR20150218006 

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji i montażu sprzętu elektronicznego, kabli, szaf kablowych itp. poszukuje podwykonawców z sektorów 
elektroniki lotniczej, wojskowego, elektroniki medycznej, telekomunikacyjnego, elektroniki przemysłowej, automatyki i elektroniki przemysłowej.  
 

BOES20140425002 

 
Brytyjska firma z sektora MŚP specjalizuje się w dostarczaniu projektów elektromechanicznych dla sektora energii odnawialnej. Projekty tego typu 
często wymagają współpracy wielu podmiotów podczas  ich tworzenia i rozwoju. Systemy tego typu są duże, ciężkie oraz drogie oraz są oparte na 
skomplikowanych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Firma oferuje swoje usługi jako podwykonawca oraz producent dla firm 
sprzedających sprzęt OEM. 
 

BOUK20150701007 
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Szkocka firma która zajmuje się przerabianiem odpadów różnego typu poszukuje nowych technologii do przerabiania plastyku, szczególnie 
polietylenu o wysokiej gęstości  (HDPE), polipropylenu (PP) i polietylenu politereftalanowego (PET), do produkowania nowych produktów. Firma 
chciałaby współpracować z przemysłem lub uczelniami, partnerami którzy mogliby zapoznać ich z innowacyjnymi procesami dzięki umowie 
handlowej ze wsparciem technologicznym lub umowie licencyjnej. 

TRUK20150716001 

Hiszpańska firma opracowała technologię do sprzętu komputerowego która pozwala na zabezpieczone przechowywanie danych w chmurze. Użycie 
tego sprzętu minimalizuje wyciek lub utratę poufnych danych które są przechowywane w chmurze. Użytkownicy zawsze mają pełną kontrolę nad 
informacjami, chronią poufność i integralność danych, oraz mają szybki i łatwy dostęp do informacji w każdej chwili. Maksymalne bezpieczeństwo 
i przejrzyste wykorzystanie. Poszukiwany jest partner do podpisania umowy handlowej ze wsparciem technologicznym. 

TOES20140520001 

Hiszpańska firma zajmująca się telefonią komórkową opracowała specjalną technologię która łączy w sobie funkcjonalność 'walkie-talkie' z funkcją 
normalnego telefonu komórkowego lub komputera. Technologia ta pozwala na komunikację grupy ludzi lub pary za pomocą użycia jednego 
przycisku. W związku z tym grupami docelowymi takiego rozwiązania są służby bezpieczeństwa, zakłady przemysłowe, korporacje taksówkarskie, 
firmy dostawcze, etc. Hiszpańska firma poszukuje partnerów chcących zintegrować to rozwiązanie w oparciu o umowę handlową ze wsparciem 
technologicznym. 

TOES20140331001 

Austriacka firma wyposaża aparaty RTG w oprogramowanie do nieinwazyjnej diagnozy osteoporozy bazujące na obrazie i analizie mikrostruktury 
kości. Firma poszukuje nowych algorytmów które mogłyby zostać zintegrowane z ich własnym oprogramowaniem. Algorytmy powinny analizować 
obrazy promieni 2D w celu zwiększenia znaczenia otrzymywanych danych oraz solidności w zakresie zmienności obrazów RTG. Austriacka firma jest 
otwarta na różne formy współpracy, np. handlową, licencyjną lub badawczo- technologiczną. 

TRAT20150629001 

 
Francuskie stowarzyszenie agrożywności specjalizujące się w hodowli ryb poszukuje firmy lub centrum B+R, które zaprojektuje maszynę do usuwania 
kości i filetowania karpia. Obecne metody nie są wystarczająco wydajne. Maszyna ta będzie również stosowana w innych typach ryb białych.  
 

 
TRFR20150603001 

MŚP z Niemiec opracowało nowy typ gier sportowych. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych rozwojem gry w wersji offline i online. 
Potencjalny partner powinien posiadać know-how w rozwoju interakcji sportowych. Powyższa gra komputerowa będzie elementem szerszego 
portfolio związanego z grami sportowymi. Firma poszukuje partnerów do współpracy technologicznej.  

TRDE20140818001 

      oferty zagraniczne technologiczne 
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